REGULAMIN DLA WOLONTARIUSZY
AKCJI „BAREFOOT PROJEKT CZYSTA PLAŻA”
§ 1.
Misja Wolontariatu Akcji „Barefoot Projekt Czysta Plaża”
Misją jest zmiana mentalności Polaków, sprawienie, by nie było w nas akceptacji dla wyrzucania śmieci gdziekolwiek. Stowarzyszenie „Czysta Polska” z
siedzibą w Krakowie poprzez akcję „Barefoot Projekt Czysta Plaża” zamierza stworzyć wizerunek Polaka - świadomego obywatela i wzoru czystości dla
Europejczyków, oraz przyczynić się do ochrony cennego i unikatowego obszaru polskich plaż. Poprzez wolontariat promujemy także następujące wartości:
troska o dobro wspólne, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, tolerancja oraz zdrowy, aktywny styl życia. Wolontariat daje możliwość własnego rozwoju
poprzez kontakt z przyrodą oraz zdobywanie wiedzy i doświadczenia.
§ 2.
Podstawa prawna
Akcja „Barefoot Projekt Czysta Plaża” jest organizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j. z późn. zm.). Natomiast zadania wykonywane przez wolontariuszy są zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 t.j. z późn. zm.).
§ 3.
Definicje
1. Wolontariusz to osoba, która świadomie, dobrowolnie i nieodpłatnie wykonuje świadczenia na rzecz Stowarzyszenia „Czysta Polska” z siedzibą w
Krakowie, w ramach akcji „Barefoot Projekt Czysta Plaża” (dalej jako „Wolontariat”).
2. W akcji „Barefoot Projekt Czysta Plaża” mogą wziąć udział:
a. osoby pełnoletnie po przedłożeniu wypełnionego załącznika numer 1 do niniejszego regulaminu - zgłoszenie na zadanie;
b. osoby niepełnoletnie po przedłożeniu wypełnionego załącznika numer 2 do niniejszego regulaminu - zgłoszenie na zadanie (oświadczenie
rodzica/opiekuna prawnego).
3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o świadczeniach, należy przez to rozumieć dobrowolny udział w akcji „Barefoot Projekt Czysta Plaża”
polegającej na sprzątaniu polskich plaż organizowanej przez Stowarzyszenie „Czysta Polska” z siedzibą w Krakowie.
§ 4.
Obowiązki Wolontariusza
Wolontariusz jest zobowiązany do:
1) sumiennego wykonywania powierzonych mu zadań,
2) nie angażowania do wykonywania powierzonych mu zadań osób trzecich,
3) zachowania zasad kultury osobistej, oraz poprawnego zachowania wobec przedstawicieli Stowarzyszenia „Czysta Polska” z siedzibą w Krakowie, innych
wolontariuszy i osób odwiedzających plaże,
4) używania zgodnie z przeznaczeniem oraz poszanowaniem przydzielonego mu sprzętu,
5) komunikacji z przedstawicielem organizatora akcji „Barefoot Projekt Czysta Plaża” nadzorującym pracę i/lub koordynatorem oraz informowania ich o
wszelkich nieprawidłowościach zaobserwowanych w czasie wykonywania świadczeń.
§ 5.
Świadczenia Stowarzyszenia „Czysta Polska” dla Wolontariuszy
Stowarzyszenie „Czysta Polska” zapewnia wolontariuszom:
1) informację o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,
2) informację o przysługujących im prawach i ciążących na nich obowiązkach,
3) odzież służbową zapewniającą identyfikację wizualną,
4) osprzęt niezbędny do poprawnego wykonywania zadań (worki na śmieci, rękawiczki),
5) udział w wydarzeniach towarzyszących akcji „Barefoot Projekt Czysta Plaża”, które odbywać się będą według odrębnego programu,
6) pisemną opinię o wykonanych świadczeniach wydawaną na prośbę Wolontariusza.
§ 6.
Warunki rozpoczęcia Wolontariatu
1. Warunkami wykonywania świadczeń w ramach Wolontariatu są:
a. rejestracja w bazie Wolontariuszy, dostępnej na stronie internetowej www.czystapolska.org.pl lub dostarczenie do biura Stowarzyszenia „Czysta
Polska” z siedzibą w Krakowie wypełnionego załącznika numer 1 - zgłoszenie na zadanie lub załącznika numer 2 - zgłoszenie na zadanie
(oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego) do niniejszego regulaminu, w razie braku możliwości rejestracji elektronicznej; lub
b. złożenie przez Wolontariusza podczas akcji „Barefoot Projekt Czysta Plaża” w dniach 8, 13 i/lub 22 lipca 2017 roku wypełnionego załącznika numer
1 - zgłoszenie na zadanie lub załącznika numer 2 - zgłoszenie na zadanie (oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego) do niniejszego regulaminu.
2. Poprzez rejestrację na stronie www.czystapolska.org.pl lub poprzez dostarczenie do biura Stowarzyszenia „Czysta Polska” z siedzibą w Krakowie
wypełnionego załącznika numer 1 - zgłoszenie na zadanie lub załącznika numer 2 - zgłoszenie na zadanie (oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego) do
niniejszego regulaminu, Wolontariusz zawiera ze Stowarzyszeniem „Czysta Polska” z siedzibą w Krakowie porozumienie o świadczeniu usług
wolontariatu. Wolontariusz może zażądać potwierdzenia warunków tego porozumienia na piśmie.
§ 7.
Zasady korzystania z odzieży służbowej
1. W skład odzieży służbowej wchodzą koszulka, smycz oraz opaska na rękę oznakowane logotypem Stowarzyszenia „Czysta Polska” z siedzibą w Krakowie
oraz logotypem akcji „Barefoot Projekt Czysta Plaża”.
2. Zabrania się usuwania bądź zakrywania oznakowania, o którym mowa w punkcie 1 powyżej oraz naszywania na odzieży służbowej dodatkowych
oznaczeń.
3. Odzież służbowa powinna być czysta i schludna.
§ 8.
Rozwiązanie porozumienia
1. W razie umyślnego i rażącego naruszenia przez Wolontariusza przepisów prawa lub zasad określonych w niniejszym regulaminie, rozwiązuje się
porozumienie ze skutkiem natychmiastowym. Niezwłocznie po rozwiązaniu porozumienia Wolontariusz jest zobowiązany zwrócić powierzone mu w
ramach wykonywanych czynności mienie, odzież służbową.
2. Wolontariusz może odmówić wykonania świadczeń, informując o tym pracownika Stowarzyszenia „Czysta Polska” z siedzibą w Krakowie nadzorującego
pracę lub koordynującego Wolontariat w przypadku niezapewnienia niezbędnych środków ochrony indywidualnej lub narzędzi pracy, bądź jeśli wykonanie
świadczenia wykracza poza umiejętności Wolontariusza.
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